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TASUTA
Rahvastikuregistri andmeil elas Lasnamäel 1. augusti  
seisuga 118 235 inimest. Juulikuuga võrreldes suurenes elanike 
arv 93 inimese võrra.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht           www.tallinn.ee/lasnamae

Hooldekodu tee kergliiklustee  
ehitustööd

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimu-
sel alustati 20. juulil Hooldekodu tee kergliiklus-
tee rajamist. 

Tööde käigus rajatakse asfaltkattega 2,5 m laiu-
ne kergliiklustee Ussimäe teest kuni Iru Hoolde-
kodu bussipeatuseni. 

Ussimäe teele rajatakse ohutussaarega varusta-
tud ülekäigurada ning ehitatakse välja kergliiklus-
tee ühendus Priisle tee olemasoleva kergliiklus-
teega. 

Ussimäe tee ülekäigurajale paigaldatakse erival-
gustus ning kergliiklusteele LED-tänavavalgus-
tus. Osaliselt rajatakse kergliiklustee ajaloolisele 
raudteetammile.

Ehitustöid lepingulise maksumusega 215 000 
eurot teostab KV Infra OÜ. Tööde lõpetamise 
tähtaeg on oktoober 2020.

Uued teekünnised  
linnaosa teedel 

Sel nädalal rajatakse Lasnamäe kvartalisises
tele teedele ja tänavatele 9 uut teekünnist.

Asfaltbetoonist kunstlike ebatasasuste tekitami-
ne aitab rahustada liiklust kvartali siseteedel, kus 
kiire sõidu fännid seavad ohtu teed ületavaid ja-
lakäijaid. „Lamavate politseinike“ asukohad valiti 
elanikelt laekunud ettepanekute põhjal. Selliste 
konstruktsioonide loomist jätkatakse linnaosas 
liiklusohutuse parandamiseks ka tulevikus.

Teekünnised paigaldati Läänemere tee 62 ja Lin-
namäe tee 43, 45, Paasiku 4, Katleri 9, Loitsu 1-4 
ja Paekaare 66 aadressidel ning samuti Peterburi 
tee 8 ja 14 vahele, Paasiku 7 ja Peterburi tee 26 
juurde.

Kokku rajatakse käesoleva aasta teekünniste 
hanke mahus Tallinna tänavatele 87 asfaltbetoo-
nist künnist.

Linnaosa sünnipäevaks valmistas lin-
naosavalitsus ette kultuurilis-meele-
lahutuslike ürituste kava. Kontserdid, 
ekskursioonid, rohelised installatsioonid 
või vee-show’d toimuvad piduliku näda-
la raames pea igas Lasnamäe asumis.

Riskide vähendamine

Suurürituste korraldamisel tuleb täna-
vu arvestada koroonaviirusega seotud 
riske ja soovitusi, mis muuhulgas tä-
hendab, et suuri rahvakogunemisi tu-
leks vältida. Osalt sellepärast, aga ka 
lähtudes soovist kinkida tore peomee-
leolu linnaosa kõigi 17 asumi elanikele, 
otsustati hajutada pidulikud sündmu-
sed ja üritused kogu Lasnamäe peale. 
Sel moel saab huviline näiteks nautida 
laupäeval või pühapäeval Pae pargis 
toimuvat purskkaevude etendust, võtta 
töönädala alguses osa ekskursioonist 
mõnes Lasnamäe ajaloolises paigas või 
tähendusega hoones või kuulata hoovi-
kontserti ning lõpetada nädal näitusekü-
lastusega, mis valmib Lasnamäe „Ro-
helise rõdu“ konkursi tulemuste põhjal. 

Muusikalised üllatused

Pidulikele üritustele antakse start lau-
päeval, 22. augustil, Pae järve peal 
toimuva suurejoonelise etendusega. 
Laulvate purskkaevude show tuntud 
maailma hittide saatel ootab pargi kü-
lastajaid laupäeval, 22. augustil kl 

19.00–00.00 ja pühapäeval kl 19.00–
23.00. Kontserdisari jätkub ka nädala-
vahetusele järgneval nädalal väiksema-
te kontsertidega Lasnamäe parkides.

„Roheline“ programm

Lasnamäe päevade raames saab ühest 
Laagna tee sillast „roheline oaas“, kuhu 
istutatakse mitusada dekoratiivtaime ja 
lille. Lilleseade valmib pealinna juhtiva-
te maastikuarhitektide, aednike ja lin-
naosa elanike tihedas koostöös. Ühes-
koos püütakse ümber mõtestada linna 
betoonist infrastruktuuri. 
Taimeteemat jätkab projekti „Rohelised 
rõdud“ fotode näitus, mis toimub alates 
24. augustist Hortese aianduskeskuse 
klaaspaviljonis.
Kunstiline jälg

Lasnamäe päevad jätavad kunstilise jäl-
je ka linnaosa kahele hoonele. Augusti 
lõpus kujundavad kunstnikud koos ko-
halike noortega Kalevipoja tänaval asu-
va trafojaama seinad eelneva võistluse 
järgselt välja valitud kavandi alusel. Uue 
ilme saab ka ühe Pallasti tänava eluma-
ja külg, kuhu oma ala spetsialistid loo-
vad septembris ainulaadse supergraafi-
lise seinamaali.

Ajalugu kajastav osa 

Ürituste kava oluline osa on sel aastal 
pühendatud kohalikule ajaloole: tun-

nustatud Tallinna giidide juhendamisel 
toimuvatel jalgsimatkadel on kõigil huvi-
listel võimalus sukelduda Lasnamäe eri 
paikade minevikku ja külastada piirkon-
na ajalooliselt olulisi paiku. Osa bussi-
peatustest kujundatakse piirkonna aja-
loo teejuhtideks. 

Lasnamäe Päevad kestavad kuni 30. 
augustini. Piduliku nädala kavaga saab 
tutvuda linnaosavalitsuse kodulehel: 
www.tallinn.ee/lasnamae või Faceboo-
ki lehel: Lasnamäe Linnaosa Valitsus. 
Täpsem info telefonidel 645 7715 и 645 
7721.

>>> Lk. 2

Palju õnne, Lasnamäe!
22.–30. augustini toimuvad linnaosa eri paigus Lasnamäe Päevad.  



>>> Lk. 1

Jalgsimatkad

25.08 (T) kl 18.30 „Lasnamäe Vanalinn 
– Uuslinn“. Fookuses on Uuslinna, Valge 
ja Võidujooksu tänavate ning kõrvalasu-
vate alade ajalugu. Muuhulgas räägitakse 
Uuslinna kanalitest ja peavahihoonest, 
Valgest tulejaamast, Hundikuristikust, aga 
ka lähikonnas asunud lennubaasist ja sel-
le linnakust ning hipodroomist.

Juhendaja: arhitektuuriajaloolane Robert 
Treufeldt. Kohtumispaik: A. Weizenbergi 
tn ja Valge tn ristmik. 

26.08 (K) kl 18.30 „Laagna tee kui lin-
na tuiksoon“. Fookuses on Lasnamäe 
ehitus, linnaplaneerimine, silla- ja koha-
nimed. Juttu tuleb ka Lindakivi kinost, 
telefonijaamast, Nõukogude armee jao-
tuspunktist, politseibüroost ja kergejõus-
tikuhallist.

Juhendaja: retkejuht Peeter Pihlak. Koh-
tumispaik: Saarepiiga sild Laagna poe 
juures.

27.08 (N) kl 18.30 „Lendamine läbi aja-
loo“. Fookuses on Tondiraba meteoriit, 
Katleri mõis, Paevälja lennuväli.

Juhendaja: arhitektuuriajaloolane Robert 
Treufeldt. Kohtumispaik: Vana-Narva mnt 
ja Paevälja pst ristmik. 

28.08 (R) kl 18.30 „Lasnamäe arhitek-
tuuri pärl“. Fookuses on piirkonna miljöö 
ja puumajad, funktsionalistlik ja stalinistlik 
arhitektuur.

Juhendaja: retkejuht Peeter Pihlak. 
Kohtumispaik: Lasnamäe LOV (Pallasti 
54). 

29.08 (L) kl 12.00 „Kust on pärit 
Priisle, Seli ja teised kohanimed?“. 
Fookuses on piirkonnas asuv linnapiiri 
tähistanud piirikivi, ümbritsevad külad 
(Kuristiku, Saueaugu, Mustakivi, Prügi, 
Priisle, Seli, Maasepa jt), Nehatu kool, 
Väo mõis.

Juhendaja: retkejuht Peeter Pihlak. Koh-
tumispaik: Priisle kaupluse peatus (Maxi-
ma kaupluse vastas, üle tee). 

NB! Jalgsimatkade kestus on 1,5 – 3 tun-

di, palume osalejatel riietuda vastavalt 
ilmastikule ning panna jalga madalad ja 
mugavad jalanõud.

Avatud uste päevad

25.08 (T) kl 12.00 – Paekivitoodete te-
has. Eelregistreerimisega tel 645 7721 
(kohale saab eraldi bussiga, kus kohtade 
arv on piiratud).

28.08 (R) kl 18.30 – Ülemiste City. Kohtu-
mispaik: Suur-Sõjamäe 10a.

29.08 (L) kl 14.00 – Rekonstrueeritud 
Uuslinna staabihoone. Kohtumispaik: 
Valge tn 6a/1.

Suvekuudeks kavandatud teeremonditööd jätkuvad 
augustikuus Laagna asumis Vilisuu ja Kahu tänavatel. 
Varasemalt alustati Tondiraba ja Martsa tänavate ning 
Linnamäe tee korrastamisega. Laagna asumis algasid 
remonditööd uue asfaltkatte paigaldamisest Vilisuu tä-
nava sõidu- ja kõnniteele. Peale seda jätkatakse tööde-
ga ka Kahu tänaval. Remondi käigus vahetatakse välja 
ka lagunenud äärekivid ja taastatakse haljastus. 
 
Linnaosavalitsus palub liiklejatel järgida ajutisi liiklus-
korraldusvahendeid ja parkida nii, et autod ei segaks 
ehitustööde läbiviimist. Tööd plaanitakse lõpetada sep-
tembris. 
 
Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellitud remon-
ditöid teostab Viamer Grupp OÜ. Omanikujärelevalvet 
viib läbi TPJ Inseneribüroo OÜ.

Sel sügisel – 5. septembril – võõrustab Tallinn rahvusvahelist 
pool- ja täispikka IRONMAN triatlonivõistlust. Ürituse jooksurada 
on planeeritud keskaegse miljööga vanalinna tänavatele ning 
fi niš ja võistluskeskus asuvad Noblessneri sadamalinnakus.

Lisaks põhisündmusele leiavad IRONMAN Tallinna raames 
aset ka väiksemaid lisaüritused. Nende seas:
• Seve Ehituse Heategevusjooks – 3. septembril.
• IRONKIDS Tallinn – 4. septembril.
• Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatlon – 6. septembril. 

Võistluste toimumispäeval, 5. septembril, tuleb arvestada liik-
luskorralduse muudatustega, sest võistlustega seoses on pii-
ratud parkimist ja autoliiklust ning muudetud ka ühistranspordi 
sõidugraafi kuid.

5. septembril ajavahemikul 6.00 kuni 19.00 sulgeb rattadistants 
avaliku liikluse järgmistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Tööstu-
se tn (Kalaranna tn – Kopli tn vaheline lõik), Kopli tn (Tööstuse tn 
– Sirbi trammipeatuseni), Pelguranna tn, Lahepea tn (kergliiklus-
teed), Paldiski mnt linnast väljuv suund (Lahepea tn – Tähetorni 
tn vaheline lõik) ja Paldiski mnt linna suunduv suund (Tähetorni 
tn – Mõisa tn vaheline lõik), Ehitajate tee – Stroomi ranna vaheline 
kergliiklustee. Jooksudistants sulgeb terveks päevaks liikluse järg-
mistel Tallinna tänavatel: Kalaranna tn, Kalasadama tn, Põhja pst 
(Kursi tn – Kalasadama tn vaheline lõik), Väike-Rannavärava tn, 
Kanuti tn, Aia tn, Viru tn, Vana Turu tn, Kuninga tn ja Kullassepa tn.

Liiklejaid palutakse arvestada võimaliku ooteajaga ning järgida 
liiklusreguleerijate märguandeid (võimalik lisaooteaeg on kuni 
30 minutit).
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Linnaosavanema veerg

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Tel. +372 56 706 706

Lasnamäe Leht veebis: 
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2020
Facebook: Lasnamäe Linnaosa ValitsusLasnamäe Leht

Algasid remonditööd Vilisuu ja Kahu tänavatel

Triatlonivõistlus piirab 5. septembril liiklust

Ekskursioonil 25.08 tuleb juttu muuhulgas ka lähedal asunud paekivimurdudest.

Lasnamäe muuseum tutvustab 
linnaosa ajalugu 

Mis tuleb esimesena pähe, kui kuuleme 
Lasnamäest? Kas paneelmajad, hall maga-
la, valdavalt vene keelt kõnelev elanikkond? 
Arvan, et iga linnaosa elanik nõustub, kui 
ütlen, et Lasnamäe ei ole pelgalt stereotüü-
pide kogum. Et uurida ja populariseerida 
pealinna rahvarohkeima linnaosa ajalugu, 
kutsusime ellu Lasnamäe muuseumi. Las-
namäe piirkonna ajalugu on süsteemselt 
vähe uuritud. Ainuke just ja ainult sellele piir-
konnale pühendatud, 1997. aastal valminud 
põhjalik raamat pärineb ajaloolase Robert 
Nermani sulest. Lasnamäel peaaegu puu-
duvad mälestusmärgid ja infotahvlid, koha-
like toponüümide päritolust teatakse vähe. 
Küsigem Seli ja Mustakivi asumite elanike 
käest, kes oli näiteks Kristjan Kärber, kelle 
nime siiamaani kannab Lasnamäe üks tihe-
dama asustusega tänavaid? Väljapaistva 
ehitaja nimi ütleb tänapäeva inimesele vae-
vu midagi. Sama lugu on asumite nimedena 
käibel olevate kunagiste talunimedega: Seli, 
Priisle ja Mustakivi.

Tallinlased ja pealinna külalised väärivad 
paremat informeeritust linnaosa ja selle 
piirkonna arengust. See aitab tugevdada 
omanikutunnet kodu, hoovi ja asumi suh-
tes. Just niisugune omanikutunne paneb 
meid oma kodukohast rohkem hoolima ja 
loob turvatunde tuleviku suhtes. 

Lasnamäe muuseumi kontseptsioon ei 
tähenda mõne uue asutuse loomist või in-
vesteeringuid mõnes hoones püsinäituse 
korraldamiseks, vähemalt mitte esialgu. 
Tallinnas tegutseb nii Nõmme kui ka Ka-
lamaja muuseum, kuid Lasnamäe ja selle 
asumite ajaloo tutvustamisele saame prae-
gu keskenduda avalikus ruumis ning mo-
biilsete ja virtuaalsete lahenduste abil. Sel-
le algatuse raames võiksimegi tähistada 
piirkonna ajaloolisi paiku, viia lasnamäelasi 
ja teisi tallinlasi jalutuskäikudele ajaloolis-
tesse lennuvälja- ja tööstuspiirkondades-
se. Peame meeles Eesti ajaloo ja kultuuri 
jaoks olulisi tegijaid, kes on Lasnamäel ela-
nud ja tegutsenud. Teisisõnu, Lasnamäe 
muuseum võiks esialgu tekkida just Las-
namäe tänavatel, rohealadel, majafassaa-
didel, veebikeskkonnas ja linnaosa elanike 
peades. 

Lasnamäe muuseumi programmi esime-
sed sündmused leiavad aset juba augus-
tikuu lõpus. Lasnamäe päevade raames 
korraldame eri asumites ekskursioone ees-
ti ja vene keeles, mitmel pool Lasnamäel 
paigaldatakse bussiootepaviljonidele aja-
loolised viited arhiivipiltidega. Kutsun kõiki 
Lasnamäe-huvilisi selle teekonnaga liituma 
ja aitama kaasa Lasnamäe ajaloo teadvus-
tamisele, jälgige informatsiooni meie lehes 
ja internetikanalites.

Vladimir Svet
Lasnamäe linnaosa vanem



Suve lõpuni toimuvad linnaosa parki
des ja spordiväljakutel iganädalased 
lastele ja noortele mõeldud vaba aja te
gevused. 

Reedel, 21. augustil toimub Kivila pargi 
spordiväljakul (Kivila tn 9) noortefestivalide 
sarja lõpuüritus. Lasnamäe noortekeskuse 
ning Tallinna spordi- ja noorsooameti koos-
töös sündinud festival toimub sel suvel lin-
naosa ühes noorte armastatuimas pargis. 
Festivali kavas on tantsutöötuba ning tõu-
keratta, rula ja tänavakorvpalli võistlused. 
Päevaprogrammi tõmbenumber on see-
kord aga parkuuri töötuba, mille toimumi-
seks veetakse kohale spetsiaalne batuut.   

Arvamusvahetuse plats

Sarja eelmine üritus toimus Kivila pargis 
juulikuu alguses ning selle raames toimu-
vatele tänavatantsu võistlustele tuli kohale 
ligi 100 osalejat üle Tallinna. Tantsulise te-
gevuse kõrval said noored osaleda spordi- 
ja loometöötubades.

Väliüritused võimaldasid noortekeskuse 
meeskonnal uurida keskuse potentsiaal-
sete külaliste ehk 7–26-aastaste noorte 
käest, mis ringid ja ühistegevused huvitak-

sid neid eelseival kooliaastal. Tuli välja, et 
traditsiooniliste huviringide asemel igatse-
takse omamoodi klubisüsteemi, mis kät-
keks endas näiteks kunstiklubi, meediaklu-
bi, stand-up-klubi, aga ka urban-klubi, mille 
sisuks oleks Lasnamäe ajaloo ja võimalike 
arengute uurimine, samuti pakuksid klu-
bilised oma variante Lasnamäe arengu 
jaoks ja üritaksid neid visandada. Seda, 
kas noortekeskusel õnnestub viia ellu kõik 
pakutud tegevused, näitab sügis.

Tasuta treeningud 

Suve lõpuni saab linnaosa spordiväljakutel 
osaleda mitmesugustel treeningutel. 

Tõukerattatreeningud toimuvad esmas-
päeviti kella 13–14 MTÜ Keerdtrepp ju-
hendamisel Tondiloo ehk Kivila pargis (Ki-
vila tn 9). 

Jalgpallitreeningud korraldatakse teisipäe-
viti ja neljapäeviti kella 14–16 AJAXi jalg-
pallistaadionil (Võidujooksu tn 8a). Jalg-
pallitreeneriks on legendaarne Lasnamäe 
jalgpallur ja jalgpallitreener Boriss Dugan.

Kolmapäeviti kella 15–16.30 Kivila par-
gis toimuvad korvpallitreeningud viib läbi 

Howard Frier, korvpallitreener ja endine 
Ameerika Ühendriikide elukutseline korv-
pallur.

Kõik tasuta treeningud toimuvad 27. au-
gustini.

17. augustil avati linnaosa mitteametlikul 
peatänaval – Laagna teel - uuendatud Musta- 
kivi bussipeatus linnast väljuval suunal. 
Peatuse eripäraks on platvorm, mis võimal-
dab pikamaabussidel peatuda mugavamalt, 
häirimata linnatranspordi liikumise rütmi. 

Kaugliinibusside jaoks vahepeatuse loo-
mine ei ole mitte ainult Lasnamäe, vaid ka 
Tallinna idaosa elanike ammune soov. Kuna 
nüüd Ida-Virumaa poole teekonna alusta-
miseks ei pea paljud enam minema vastas-
suunas pealinna bussijaama, siis säästab 
uus lahendus reisijate aega ning vähendab 
linna infrastruktuuri koormust. 

Enne koroonaviiruse epideemiast tingitud 
piiriületuspiirangute kehtestamist väljus Tal-
linnast idasuunda iga päev keskmiselt 40 
bussiliini. Esimesed sõitjad Mustakivi peatu-
sest võeti bussi peale juba 17. augustil.

Uuel pikamaabussirajal on vastupidav ku-
lumiskindel tsementbetoonkate. Bussipea-
tusesse on paigaldatud kaks uut ootekoda 
ja uuendatud kõnnitee asfaltkate. Samuti 
uuendati bussipeatuse alal tänavavalgus-
tust. Nägemispuudega inimestele ohutu 
liikumise tagamiseks on bussist väljumise 
kohas hoiatav ja suunav kompimise teel 
tunnetatav märgistus.

Ehitustööd toimusid Tallinna keskkonna- ja 
kommunaalameti tellimusel, projektdoku-
mentatsiooni koostas Roadplan OÜ, ehi-
tustöid teostas Tallinna Teede AS. Projekti 
lepinguline maksumus on ligi 140 000 eurot.
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Suve viimane noortefestival Lasnamäel avati 
Mustakivi  
bussipeatus

Toiduabi eriolukorra tagajärjel sissetuleku kaotanud peredele 
Kampaania algusest alates on jagatud 3384 täiendavat 
abipakki.

Kuni 21. augustini saavad eriolukorra tagajärjel sissetuleku 
kaotanud pered taotleda täiendavat toiduabi. Toidupakke 
väljastatakse suve lõpuni üks komplekt ühe lapse kohta, 
viimane toiduabi jagamise päev on 26. august. 

13. augusti seisuga on abivajajatele Lasnamäel jagatud 
3384 täiendavat abipakki.

Kellele?
Abi on mõeldud Lasnamäe linnaosas registreeritud lastega 
peredele, kelle netosissetulek on esimese pereliikme kohta 
väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot) ja iga 
järgmise pereliikme kohta väiksem 80% kehtivast töötasu 
alammäärast (467,20 eurot).

Kuidas?
Taotlus tuleb esitada Lasnamäe linnaosa valitsuse sotsiaal-
hoolekande osakonda aadressil Pallasti tn 54 või Mahtra 48 

esmaspäeval 9.00–12.00 ja 14.00–17.30; neljapäeval 
9.00–12.00 ja 14.00–16.30. Taotluse saab saata digiallkir-
jastatuna e-postiga lasnamae@tallinnlv.ee. Elektroonilise 
taotlusvormi ja lisainfo saamiseks võtke ühendust linnaosa 
sotsiaalhoolekande osakonnaga telefonil 645 7799. 

Kus?
Toiduabi jagamine toimub kolmapäeviti Lasnamäe linnaosa 
valitsuse ruumides aadressil Pallasti tn 54. Kogu suve jook-
sul abi saamiseks piisab ühest taotlusest.

Rulluisutamise õpituba Kivila noortefestivalil.
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Vastab Vjatšeslav Botškarjov: 

Milline isiklik seos on teil Las
namäega?
Nii või teisiti olen Lasnamäega 
seotud juba enam kui 20 aastat. 
Peale politseikooli lõpetamist 

2002. aastal asusin tööle piir-
konnapolitseinikuna Ida prefek-
tuuris ning järgmised 14 aastat 
tegelesin ohutuse tagamise ja 
korrakaitsega just Lasnamäe ter-
ritooriumil. Umbes samal ajal sai 
minust ka linnaosa elanik. 

Mille olete linnaosakogu liikme
na enda prioriteediks seadnud?
Number üks on minu jaoks Las-
namäe heakord. Kahe poja isana 
pean oluliseks noorte hõivatust 
ning parkide kohaldamist uue-
le põlvkonnale sobivateks aja-
veetmiskohtadeks. Korvpallurina 
pööran tähelepanu spordiringide 
ja noortele mõeldud spordivälja-
kute olemasolule. Korrakaitsjana 

tunnen muret piirkonna turvalisu-
se taseme pärast ja siinkohal on 
oluline hästivalgustatud kergliik-
lusteede ja ülekäiguradade ole-
masolu ning territooriumide hea-
korrastamine.

Millised on teie arvates Las
namäe viimase aja suuremad 
edasiminekud ja väljakutsed?
Viimaste aastate saavutuste hul-
gas saaks esile tõsta esiteks sel-
liste hooletusse jäetud territoo-
riumide heakorrastamist, nagu 
seda on Pae ja Kivila pargid, ning 
teiseks uute mängu- ja spordi-
väljakute loomist ning vanade 
rekonstrueerimist. Hea meel on 
näha, kuidas kerkivad uued kõrg-

majad ning kunagised tühermaad 
asustatakse ja tehakse korda. 

Mis puutub aga selle aasta edasi-
minekutesse, siis suvel algas Var-
raku silla kauaoodatud remont, 
Narva maantee ja J. Smuuli tee, 
Narva mnt ja Turba tänava ning 
J. Smuuli tee ja Liikuri tänava rist-
mikele paigaldati valgusfoorid, mis 
peaksid aitama kaasa liiklusohutu-
se suurendamisele ning liiklusõn-
netuste arvu vähendamisele.

Linnaosas ringi liikudes hakkab 
silma korrapärane teedeehitus 
ning tühermaade (Tondiraba, 
Ülemiste) korrastamine. Hiljuti 
sai värske ilme ka Pae turul asuv 

promenaad. Tõrvatilgaks mee-
potis jäävad sealkandis liikuvad 
joomaseltskonnad. Probleemi la-
hendamiseks korraldatakse reide 
ning rikkujad võetakse vastutuse-
le, kuid see ei lahenda minu mee-
lest paraku probleemi tuuma ega 
kaota kõnesolevate isikute soovi 
kuritarvitada alkoholi.

Üldiselt olen aga väga rahul vii-
mase aja arengutega, sest elan 
ka ise Pae pargi lähistel ning 
veedan seal meeleldi vaba aega. 
Olen kindel, et ei tohi puhata 
loorberitel ning Lasnamäe ehitus 
ja areng peavad jätkuma ja jätku-
vad ka tulevikus. Esilekerkivatele 
probleemidele tähelepanu juhti-
miseks kutsun Lasnamäe elanik-
ke küsimuste ja ettepanekutega 
linnaosavalitsusse pöörduma. 

3 küsimust Lasnamäe linnaosakogu liikmele

Vanalinnas kuuleb Skandinaavia 
ja Eesti väärtmuusikat
22.–29. augustini toimub vanalinna 
mitmetes saalides XVI Tallinna Kam-
mermuusika Festival „Põhjala pers-
pektiivid“.

Festivalil esinevad mitmed Eesti tipp-
muusikud ja külalised Soomest. Kont-
sertidel kuuleb nii Skandinaavia kui 
ka Eesti väärtmuusikat. Teiste hulgas 
astub lavale ka maailmakuulus Soo-
me ooperilaulja Camilla Nylund, kes 
on sage külaline Metropolitan Ope-
ras (New York), Govent Gardenis 
(London) ja Viini Riigiooperis.

Festivali kavas on seitse temaatilist 
eriilmelist kontserti: „Grande“, „Saa-
gad“, „Pühendus“, „Hirmulood“, „Kam-
merjazz“, „Festivali gala“ ja „Beetho-
ven 250“. Festivali kunstiline juht on 
viiuldaja Maano Männi, korraldaja 
PLMF Muusikute Fond ja patroon Tal-
linna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

Piletid on saadaval Piletilevis hinna-
ga 10–20 eurot. 

https://plmf.ee/et/tallinna-kammer-
muusika-festival-2020/ Camilla Nylund

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2. Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Piletihinnad ja lahtiolekuajad

E–N kl 11.00–21.00 – 5 eurot
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja pensionärid: 3 eurot 
kl 11.00–16.00.

R–P kl 10.00–22.00 – 6,5 eurot
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja pensionärid: 5 eurot 
kl 10.00–16.00.

Saun on suletud

23. oktoobril, 13. ja 27. novembril (sanitaarpäevad).



Pakun muruniitmise ja trimmerdamise tee-
nus koduaedades, ühistute ja äriühingute 
ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595

***
ABC Laenude OÜ annab laenu kulla ja hõbe-
da tagatisel. 
Tel. 6009544

***
Lamekatuste remont rullmaterjaliga SBS,-
vannitubade remont,boilerite,pistikute paigal-
dus.58508713

***
VEENILAIENDITE ravi ilma järjekorrata Tal-
linnas. Dr Vilkevičius. Hind al. 65€ - www.vita.
ee 669-0806

Josef Kats

Lõputu Laagna tee vilgub silme ees, sulab ühte 
Rahu tänavaga ja pöördub Narva maantee 
poole. Buss aeglustab märgatavalt kiirust, 

otsekui puhates hetkeks enne põhimarsruudile 
suundumist – siiasamasse lähedale Maardusse, 
Kohtla-Järvele, lausa Narva või isegi Peterburi. 
Nüüd on aga olulisim mitte unelema jääda, vaid 
vaadata hoolikalt aknast välja – kui päris täpne olla, 
siis liikumise suunas vasakule –, et näha kumma-
list maadligi rajatist, mis on siiski väga silmatorkav.

Tundmatute gra� tikunstnike poolt põhjalikult kir-
jatuna jätab rajatis ilmselge mulje, et on maha jäe-
tud juba ammu, põhjalikult ja kauaks, kuid tõmbab 
endale sellegipoolest tähelepanu ja sunnib juurdle-
ma. Vaatepilt polnud ju alati niisugune – aga mil-
line oli see alguses? Ja millal nimelt see „algus“ oli? 
Kes, millise eesmärgiga ja mille jaoks selle kumma-
lise rajatise püstitas? Mis aga peamine – miks see 
maha jäeti?

Neljakümneaastased ja vanemad tallinlased tõe-
näoliselt mäletavad kinoringvaadet, mida natuke 
rohkem kui kolmekümne aasta eest kinodes enne 
mängu� lmide näitamist demonstreeriti. Aasta oli 
1988, linnatranspordiliikidest vanim pühitses oma 
sajandat sünnipäeva, mida tähistati kohase suure-
joonelisusega ja jäädvustati dokumentaalkaadrite-
na. Pärast seda, kui ekraanil oli oma sõidu teinud 
omaaegse Revali värskelt taastatud hoburaudtee-
vagun, tema järel aga liikuvkoosseisu uuema aja 
esindajad, heideti pilk tulevikku.

Topograa� liselt asus see tulevik tookordse Ok-
toobri tee kesklinnast kõige kaugemas punktis – 
seal, kus praegu on Laagna. Sinna pandi maha tu-
levase kiirtrammitee esimesed relsijupid. Kohane 
oleks isegi öelda, et kauaoodatud kiirtrammitee – 
esimest korda kõneldi alaleheveergudel vajadusest 
võtta kasutusele Tallinna jaoks põhimõtteliselt uus 
ühistranspordiliik juba möödunud sajandi seits-
mekümnendatel aastatel.

Kümnendi lõpuks sai tehtud otsus, et kiirtrammi-
liin hakkab ENSV pealinna läbima idast läände, 
ühendades läbi kesklinna kaks suurimat elamura-
jooni, Mustamäe ja Õismäe, mille ehitustöö käis 
täisvõimsusel. Otsustai ka, et ajalooliste kvartalite 
all läheb trammiliin maa alla, muutudes niivii-
si metroo sarnaseks. Lasnamäel aga pidi tramm 
hakkama liikuma kiirtee süvendis, just nimelt selle 

jaoks eraldatud keskosas.

Trassi süvend sai põhijoontes valmis 1984. aastaks. 
Tallinna trammi sajandal aastal pandi tulevaste 
Seli ja Väo peatuste vahelisele lõigule pidulikult 
maha esimesed sümboolsed relsid. Aga seejärel, 
nagu öeldakse, juhtus midagi ootamatut. Oota-
matult pani linna täitevkomitee kahtluse alla trassi 
maa-aluse osa rajamise vajaduse ja marsruudi-
valiku otstarbekuse. Ehitus konserveeriti aastase 
tähtajaga. 1989. aastal keeldusid üleliidulised või-
muorganid, kelle kaudu projekti oli � nantseeritud, 
vahendeid eraldamast, väites, et vagunite muret-
semisel tekib raskusi ja üleüldse on poliitiline olu-
kord Eestis ebastabiilne.

Veel aasta hiljem asfalteeriti Oktoobri teest Laagna 
teeks ümber nimetatud külgmised rajad, sõidu-
kiiruseks lubati magistraalil seitsekümmend kilo-
meetrit tunnis. Peagi taastas Eesti riikliku iseseis-
vuse. Nii ulatuslik ja ambitsioonikas projekt nagu 
kiirtrammiliin polnud noore riigi jaoks lihtsalt tas-
kukohane. Ei ole tarvis olla ühistranspordikorral-
duse spetsialist ega teeinsener, et mõista: kummali-
ne rajatis Laagna tee lõpus on seotud kiirtrammiga. 
Milline on seos täpselt, on eraldi uurimist nõudev 
küsimus, millel ühest vastust praeguseks kahjuks 
pole. Kõik pole päris selge ka ehitusaja osas – see 
ei saanud olla varem kui 1987 ega hiljem kui 1989. 
Aga millal täpselt?

Interneti vastavateemalistes foorumites ja ka Las-
namäe põlisasukate hulgas on levinud arvamus, 
et betoonist ehitis Tallinna piiril on kavandatud 
kiirtrammi vagunite depoo. Ja võimalik koguni, 
et peadepoo. Viimane seisukoht ei kannata siiski 
kriitikat: juba oma mõõtmete poolest ehitis sellise 
ülesande jaoks liialt väike. Ja kui leida üles kahek-
sakümnendate aastate artiklid, siis selgub samuti, 
et peadepoo projekteeriti siiskiPae tänava lähikon-
da. Kas kiirtramm hakkab mööda nelikümmend 
aastat tagasi kavandatud trassi sõitma olgu või Re-
vali hobutrammi saja viiekümnendal sünnipäeval, 
on veel liialt vara ennustada.

Kuid tahaks uskuda, et Tallinna koduloouurijad 
võtavad juba enne kauget 2038. aastat käsile trans-
porditöötajate ja linnaehitajate arhiivid, et need hei-
daksid valgust ka Laagna tee unustatud rajatise sün-
niloole. Pole välistatud, et varem või hiljem võetakse 
see koguni kaitse alla kui ХХ sajandi lõpu transpor-
diarhitektuurinäidis ja mälestusmärk unistusele, 
millel seniajani pole õnnestunudki täituda.

Laagna tee mahajäetu: 
mälestusmärk 
unistusele trammist

lasnaleht.ee Ajalugu ja lood

T E N N I S   C L O T H I N G

 KONSTRUKTOR-ÕMBLEJA

Kutsume sind kandideerima 
firmasse, mis disainib ja toodab 
professionaalseid tenniseriideid

Oled just see, keda vajame, kui

- oled kohusetundlik
- oled täpne ja nõudlik tulemuste osas, 
  armastad oma tööd
- oled postiivne ja loova mõtlemisega ning 
  avatud kaasaaegsetele võimalustele
- oskad töötada nii isesesivalt kui ka 
  meeskonnas
- omad kogemusi nii individuaalõmbluses, 
  kui ka tööstuses 
- kindlasti tuleb kasuks tehniline taiplikkus
- spordikangastega töötamise kogemus

Soovime sulle pakkuda

- stabiilset ja vaheldusrikast tööd
- korralikku kuupalka
- lõunasööki
- mugavaid töötingimusi
- töökoht asub Maardus.

Saada oma CV koos palgasooviga 
katrin@icourt.eu hiljemalt 

01.september 2020
EESTI MEEPÄEV 05.09.2020 

toimub sellel korral Tallinna Lau-
luväljakul, Narva mnt.95, Tal-

linn,10127. Kell 11-18. Kaubeldakse 
mee ja mesindussaadustega, talu-

toodetega, loodustoodetega ja kõige 
muuga, mis laadale sobilik.

Sissepääs täiskasvanutele 2 eurot, 
õpilane ja pensionär 1 euro, 

perepilet 3 eurot.



Võimlemisklubi

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Kardinasalong Vuaal
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ 

МАГАЗИНЫ!

Kardinasalong Vuaal
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, ТАЛЛИНН

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка 
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

VK Piruett ootab Lasnamäe filiaali 
erineva vanusega valikrühmadesse 

tüdrukuid: 
 Vanus 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 

treener Jevgenia zez22@inbox.ru 
tel 53 928 145

Ja 
Vanus 2010, 2011, 2014, 2015, 2016

treener Diana Zozulja
diana.zozulja@gmail.com

tel. 52 64 710


